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ABSTRACT 

The Poem “Ya Salikayah” is a collection of verses. Hazrat Makhdoom Muhammad 

Hashim Thattavi has compiled it and the main thing is that he has compiled these 

verses by in keeping with the literature and eloquence and rules. Such a compilation is 

not just a matter of every ordinary person rather, this work can be done by a person 

who is well aware of the rules of making of poetry and verses. Hazrat Makhdoom 

Muhammad Hashim Thattavi was well aware of these rules but he had mastered it. 

The thesis writer has described the expression style and thoughts of Hazrat 

Makhdoom Muhammad Hashim Thattavi in his thesis and also tried to prove that 

Hazrat Makhdoom Muhammad Hashim Thattavi had special kind of proficiency in 

Arabic despite he was Non-Arab which can be seen in his these verses. These verses 

show the special style of Hazrat Makhdoom Muhammad Hashim Thattavi which 

thesis writer has proven and also proved that he has compiled this collection of verses 

in the best style. According to the research of thesis writer this poem is not still in the 

form of a book but in the form of a pen and paper format. 

And thesis writer has also tried to prove that the thoughts which are in these verses 

belong to Hazrat Makhdoom Thattavi himself. He used to shape thoughts into ideas 

before compiling these verses and then used to put his sincere poetry in it and compile 

it. It is estimated from these verses that it is affected when the audience hears and 

reads these verses. 
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إن ىذا البحث يتعلق بقصيدة، واليت ىي عبارة عن سبعة أبيات فما فوقها، وإن كان عدد األبيات  ملخص البحث:
أقل من سبعة، فينطر بني أقصى عدد أبيات وأقلها، فإن كان عددىا من بني ثالثة إىل ستة، فيقال لو: قطعة، وإن كان 

رة عن كالم متألف من أجزاء منتو بقافية، فيقال لو: مفردا أقل من ىذا، حيث إنو حمتو على بيت واحد، والذي ىو عبا
ويتيما، وإذا صارت بيتني فيقال لو: نتفة، فعلى ىذا األساس يقال لــ " قصيدة اي سالكا" قصيدة، ألهنا ليست منضوية 

 ة والسالم ي جمموعة األبيات يف مدح النيب ملسو هيلع هللا ىلص وثناءه عليو الصالعلى بيتني أم ثالث فحسب، بل ى
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وال غضاضة أن ىذه القصيدة هلا أمهية خاصة، واليت تبدو من أهنا قصيدة خاصة يف مدح النيب ـ صلى  أمهية القصيدة:
هللا عليو وسلم ـ والذي قاهلا ىو ليس رجال عاداي، بل ىو عاشق من عشاقو ـ عليو الصالة والسالم ـ وقد كتب ىذه 

نبعث من األبيات، واجلدير ابلذكر أنو ليس عراب كما يظن البعض من أبياتو، بل األبيات مبشاعر قلبية صادقة، واليت ت
 1.ىو رجل أعجمي، غري أنو قد أجاد صياغة ىذه القصيدة، وذلك ألن الشاعر جيب أن يكون ملما بقواعد تلك اللغة

ليو معرفة قواعد اللغة األردية اليت يقصد كتابة األبيات هبا، فإن كان ىو انواي بصياغة األبيات ابللغة األردية فيجب ع
حىت يتمكن من صياغتها حسب القواعد والضوابط، وإن كان يريد صياغة الكتابة ابللغة غري األردية فإنو جيب عليو 
إملام قواعد تلك اللغة، ليتمكن من صنع األبيات حسب القواعد والضوابط، وىلم جرا   ومبا أن ىذه القصيدة كانت 

قد متهر يف قواعد اللغة العربية، وأمل هبا، حىت انل املهارة والرباعة يف مجيع الفنون من صرف، وحنو،  ابلعربية، فإن كاتبها
ومعان، وبيان، وبديع، ولغة، واشتقاق، واتريخ، وعروض، فلذا صاغ أبيات "قصيدة اي سالكا" أبمجل الصور والشكل، 

 وحسب قواعد صناعة األبيات 
الغفور بن عبدالرمحن بن عبداللطيف بن عبدالرمحن بن خَتالدين السندي البتورائي، دمحم ىاشم بن عبدخمدوم  قائلها:

أما نسبتو إىل "السند" فكونو من سكاهنا، ونسبتو إىل "البتورائي" ألهنا كانت مسقط رأسو،  2مث البهرامفوري، مث التتوي.
بعد فراغو من العلـو  ـ رمحو هللا تعاىل ـ التتوي دمحم ىاشم العالمةأما كونو هبرامفوري" فإهنا ىي القرية اليت قدـ إليها 

الدينية، خلدمة الدين وإلحيائو، ونسبتو "تتوي" فهي ألنو استوطنها بعد مغادرة "هبرامفور" ومكث فيها بقية حياتو إىل 
ألف ومائة  عامولد ليلة اخلميس يف العاشر من ربيع األوؿ  وفاتو، وبذؿ قصارى جهده إلعالء كلمة هللا وإلحياء الدين.

لقب الشيخ  3يف بلدة بتورة. وأربع للهجرة املوافق التاسع عشر من نوفمرب عام ألف وست مائة واثنني وتسعني للميالد
" تكرديا لو، وليس ىو وحده معروفا هبذا اللقب، بل آنذاؾ العلماء الكبار يف  ـ رمحو هللا ـ دمحم ىاشم التتوي بػ "ادلخدـو

منذ طفولتو يف بيئة علمية، وترىب يف  ـ رمحو هللا تعاىل ـ نشأ العالمة دمحم ىاشم السنديو 4اللقب.السند كانوا يلقبوف هبذا 
حجر أبيو الذي كاف عادلا ابرعا، ولو ثالثة أوالد، فمنهم ابناف: عبد الرمحن وعبداللطيف، وبنت، فرىب أوالده تربية 

 5حسنة، حيث حفظهما القرآف الكرمي وعلمهما العلـو الشرعية.
ابرعا يف شىت العلـو والفنوف، فكاف فقيها يف رلاؿ  ـ رمحو هللا تعاىل ـ ادلخدـو دمحم ىاشم التتوي لعالمةكاف اإلماـ ا

الفقو، ورلتهدا يف رلاؿ االجتهاد، ومفتيا يف رلاؿ اإلفتاء، وزلداث يف ميداف احلديث، ومفسرا عظيما يف رلاؿ التفسَت، 
كاف مؤرخا دقيقا، ومل يكن ىذا فحسب، بل ىو شاعر يف رلاؿ الشعراء، ورليد فإذا ختطى خطوة يف رلاؿ التاريخ ف
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ومنظومات متعددة، لكن أغلب شعره ابلسندية، صائد، شاعرا يف العربية والفارسية والسندية، ولو ق كافوبثالث لغات.
ومن تلك  6.رضوان هللا عليهم أمجعنيـ  ومدح اخللفاء الراشدين ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـولقد كتب قصائد عديدة يف مدح الرسوؿ 

وذكر فيو ادلؤلف اليت كتبها العالمة ـ رمحو هللا تعاىل ـ وىو ما زال يف شكل املخطوط،  "قصيدة اي سالكا"القصائد 
   ويف ىذا البحث مل نقلت أبيات تلك القصيدة العربية سوى الًتمجة األبيات العربية مع الًتمجة السندية

 بلِّْغ حتيايت إىل ساكن احلـر   طُرَؽ ادلدينة طيبةاي سالكا   األبيات
 أىال وسهال مرحبا خََت َمْقَدـ   فإذا َقِدْمَت هبا يقوؿ مالئك

يف ىذه األبيات سلاطبا للمسافر   عالمة التتوي ـ رمحو هللا تعاىل ـيقوؿ اؿ ملخص األفكارأوال:  دراسة األفكار
، مث يبُت كيفية استقباؿ ادلالئكة لزوار ادلدينة بكلمات ترحيبية.إىل احلرمُت الشريفُت أبنو يبلغ سالمو إىل   ساكن احلـر

دمحم ىاشم  عالمةيقوؿ اؿ خياطب مسافر احلرمني ويكلفو إببالغ سالمو:  األفكار الرئيسية وما يتفرع منها:اثنيا: 
نورة قائال: اي سالك طرؽ ادلدينة ادلنورة يف األبيات ادلذكورة سلاطبا للذي سافر إىل ادلدينة ادل ـ رمحو هللا تعاىل ـ التتوي

، أي حبيبنا    ملسو هيلع هللا ىلص ـ  ـأوصل سالمي إىل ساكن احلـر
ودلا تصل إىل ادلدينة ادلنورة يقوؿ لك ادلالئكة: أىال وسهال  ماذا يقول ادلالئكة لزوار ادلدينة حني وصوذلم إليها: 

 بارؾ.ومرحبا أي أتيت سعة وأتيت أىال فقدومك خَت وم
 ـ رمحو هللا تعاىل ـ دمحم ىاشم التتوي عالمةنظرا إىل أبيات اؿ أوال: األلفاظ والرتاكيب  دراسة أدبية ألسلوب األبيات

هنا بعيدة عما خيل يف فصاحتها من الغرابة إف فصاحة حيث مالقوؿ: إف ألفاظها سهلة ومجيلة وليست خالية  ميكن
وىذا ما   مات بعضها ببعض وتركيبها أيضا حيتاج إىل صاحب فن الصياغةمث أتليف كل  7والتنافر وسلالفة القياس

فعلم من ىنا أف لو مهارة يف فن صياغة األشعار   ف أتليف أبياتو مجيلإحيث  ه ـ رمحو هللا تعاىل ـيف أبيات وحظؿ
ألوؿ ينتهي بػ "ميم" يف ف البيت اإمث لو تعمق يف هناية البيت األوؿ والثاين لوجد أف كليهما مسجعاف حيث  واألبيات. 

"، والبيت الثاين أيضا ينتهي بػنفس احلرؼ أي "ميم"، يف قولو: "مقدـ".  قولو: احلـر
علم أف ىذه الفكرة ليست  ـ رمحو هللا تعاىل ـ دمحم ىاشم التتوي عالمةنظرا إىل أبيات اؿ اثنيا: ادلعاين والصور واألخيلة

ولقد أبدى خيالو  ـ رمحو هللا تعاىل ـدمحم ىاشم التتوي  عالمةقبل اؿوإمنا ىي فكرة مستقلة من   مأخوذة من الكتب
الواسع يف كلمات عديدة، وأنشد ىذه األبيات من عاطفتو الصادقة اليت ىي مطلوبة يف كل شعر وبيت، فيبدو أثره 

تصور ويتخيل أحدا بدأ أوال ي ـ رمحو هللا تعاىل ـ سلدـو دمحم ىاشم التتويال عالمةفاؿ  على نفوس السامعُت وادلخاطبُت
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فيدخل أثره مباشرة يف قلوب السامعُت.  ،يسافر إىل احلرمُت الشريفُت مث خياطبو بعاطفتو الصادقة سلاطبا بكلمات مؤثرة
فتنسيقو ىذا   فهذا دليل واضح على مدى قوة عشقو وزلبتو للمدينة ادلنورة اليت ىي منبع راحة قلوب ادلؤمنُت وادلسلمُت

 وأضيف إىل ذلك أنو كاف أديبا زلًتفا.  ف مبدعا ومبتكرا يف صياغة األبيات واألشعاريوحي إىل أنو كا
 ُكلِِّهمِ  اخْلَْلِق  أَماُف  احلبيِب  داُر      مىت دخلت ُمْدَخل ِصْدٍؽ ِصْرَت ُمْؤدَتًَنا  األبيات

َناَؾ  رََأْت  ما  إذا   مُثّ َصلِّ َوَسلِّم فَػُقْم َخاِشًعا ُمَتَضّرًِعا    َأمْحَد ُحْجَرَة  َعيػْ
يف ىذه األبيات أف  ـ رمحو هللا تعاىل ـ دمحم ىاشم التتوي عالمةذكر ال ملخص األفكارأوال:  دراسة األفكار

فالزائر ما إف يدخلها يكوف يف أماف وسالمة، مث بُت آداب زايرة   ىي مدينة األماف والسالمة ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـمدينة رسوؿ هللا 
ـ فينبغي أف يكوف متواضعا خاشعا ومتضرعا أماـ حجرتو  ـ عليو الصالة والسالــ أبف الذي يزور بيتو  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ حجرة النيب

 ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  مث يصلى على احلبيب ادلصطفى سيد الكونُت والثقلُت وسيد األانـ نبينا وحبيبنا ملسو هيلع هللا ىلص ـ
قائال: ما إف  ـ رمحو هللا تعاىل ـ التتوي لعالمةيقوؿ امدينة األمان والسالمة:  سية وما يتفرع منها:األفكار الرئياثنيا: 

وداره وبيتو  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ وذلك ألهنا دار وبيت حبيبنا ونبينا  تدخل ادلدينة ادلنورة إال وأصبحت يف أماف، وحفظ وسالمة
 مأموان ما دمت فيها.فأنت أيضا تكوف   يكوف أماان للخلق كلو

 ملسو هيلع هللا ىلص حجرة النيب وقم عند زايرة احلجرة ادلباركة :رمحو هللا تعاىل يقوؿ ادلخدـو التتوي: ملسو هيلع هللا ىلص آداب زايرة بيت احلبيب
 ـ ملسو هيلع هللا ىلص متواضعا خاشعا ومتضرعا، مث صل وسلم على أمحد خَت األانـ

من األمور اليت جتعل األبيات واألشعار فصحية ىو فصاحة  أوال: األلفاظ والرتاكيب بياتدراسة أدبية ألسلوب األ
يف  ملحوظةفهذه األمور   الكلمات، أعٍت أف تكوف تلك الكلمات واأللفاظ بعيدة عن التنافر والغرابة وسلالفة القياس

 ين مها فصيحاف.القوؿ: إف البيتُت ادلذكور  ميكنفلذا   ألفاظ األبيات ادلذكورة وكلماهتا
فهو عادة يبدو يف أتليف الكلمات بعضها ببعض وتركيبها بًتكيب  ،واألمر الثاين ىو حسن األبيات ومجاذلا 

 ف الكلمات وضعت يف أماكن تناسبها.إاألبيات ادلذكورة حيث  لوحظ يفوىذا ما   حسن
فالبيتاف مذكوراف   نو إال البعضبيت من األبيات يكوف خاليا م يوجدفإنو قلما  8،واألمر الثالث ىو السجع 

 أيضا كانت بػ ف هناية البيت األوؿ كانت بػ "ميم" يف قولو: "كلهم"،  وكذلك هناية البيت الثاينإمها مسجعاف حيث 
 وسلم"."ميم" يف قولو: "

هنا جتعل إ ال يشك شاؾ يف األبيات ادلذكورة أهنا صادرة من العاطفة الصادقة، حيث اثنيا: ادلعاين والصور واألخيلة
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حُت قاؿ ىذه األبيات: كأنو تصور  ـ رمحو هللا تعاىل ـ دمحم ىاشم التتوي عالمةفاؿ  األبيات تؤثر يف قلوب السامعُت
أوال ومن إبداعو أنو يتخيل   يف إطار األبيات ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـمث كاف ينطق ىذه الكلمات، فَتسم صورة زائره  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـحجرة النيب 

فهذا يشَت إىل براعتو يف فن صياغة  ،ويعلمو آداب الزايرة يف األبيات ادلذكورة ،يف ذىنو أحد الزوار مث وكأنو خياطبو
أما لو حصل نفس ادلهارة يف األبيات السندية فإنو أيضا ال   وال سيما يف األبيات واألشعار العربية ،األبيات واألشعار

اوي مثل مهارتو يف األبيات العربية، وذلك ألف السندية ىي لغتو األـ أما العربية فهي لكنو ال يس ،ف كامل مهارةمخيلو 
 ليست لو لغة األـ، ومع ذلك حصل اخلربة الكاملة، فهذا يعٍت أنو كاف أديبا ابرعا يف األدب العريب.

 عليك صلوات هللا اي صاحب الَعَلمِ      منرب و  للنيب  قرب  بُت وقل       األبيات
 عليك سالـ هللا اي خَت ُمْعَتِصمِ   ك صلوات هللا اي داعي اذلدىعلي

 عليك سالـ هللا اي جامع الَكِلمِ   عليك صلوات هللا اي داَر حكمة
 عليك سالـ هللا اي َمْفَخَر النََّسمِ   عليك صلوات هللا اي آية الرضى

يف األبيات ادلذكورة صيغ  ـ رمحو هللا ـ يدمحم ىاشم التتو  عالمةيُػَعلُِّم اؿ ملخص األفكارأوال:  دراسة األفكار
 . ـ ملسو هيلع هللا ىلص أبوصاؼ كثَتة، فينجلي من األبيات عشقو مع احلبيب ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـالصالة والسالـ للزائر، و يصف النيب 

ومنربه،  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـدلا تقـو بُت قرب النيب  :  ملسو هيلع هللا ىلص صيغة الصالة والسالم على النيب األفكار الرئيسية وما يتفرع منها:اثنيا: 
وتقوؿ: عليك رمحة هللا اي داعي  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ ، فصل على النيب 9الذي يقاؿ عنو: ما بُت القرب وادلنرب روضة من رايض اجلنة

يك صالة هللا اي منبع احلكمة اخلَت، وعليك سالـ هللا اي خَت معتصم أي معصـو وزلفوظ عن األخطاء، وتقوؿ: عل
معاف كثَتة، وعليك  على قليلة لكنها حتتوي ـ عليو الصالة والسالـ ـ والعلم، وعليك سالـ اي جامع الكلم، أي ألفاظو

 صالة هللا بكامل الرضى، وعليك سالـ هللا اي مفخر النسم.
األبيات ىي منقولة من األحاديث، فال ال شك أف كلمات  أوال: األلفاظ والرتاكيب دراسة أدبية ألسلوب األبيات

مث   ف األحاديث كلها فصيحةإ حيث وذلك ألف ىذا األمر بديهي ،حاجة إىل الكالـ يف فصاحتها وعدـ فصاحتها
 ويدؿ على قوة األديب ومهارتو يف ىذا الفن. ،تركيبها وأتليفها يف صورة األبيات ويف إطارىا أمر مستحسن

قد سجع مجيع األبيات حيث ـ رمحو هللا تعاىل ـ  دمحم ىاشم التتوي العالمةأف  إعجاب ىوالواألمر الذي انؿ  
 ف هناية كل بيت من األبيات األربعة واحدة أعٍت تنتهي مجيع األبيات بػ "ميم"، كما ىو ملحوظ من األبيات.إ

قد أنشأ فكرة  و هللا تعاىل ــ رمح دمحم ىاشم التتوي عالمةإىل أف اؿ أشري سابقاكما  اثنيا: ادلعاين والصور واألخيلة
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وإمنا  ،مث مل تكن الكلمات والعبارات فحسب ،مستقلة يف أتليف ىذه األبيات، وطواىا يف صورة األبيات واألشعار
وضع فيها عاطفة صادقة مؤثرة. والعبارة تشَت إىل أف ادلؤلف كاف يتصور ويتخيل مث كاف يكتب األبيات، كما ىو دأب 

 الشعراء اجلاىلية.
 عليك سالـ هللا اي َمْعِدف احلكم      عليك صلوات هللا اي صاحب اللَِّوى    بياتاأل

 َزْمَزـِ  َزْيَن  اي   هللا  سالـ عليك   عليك صلوات هللا اي ملجأ الورى
ادلزيد من صيغ  ـ رمحو هللا تعاىل ـ دمحم ىاشم التتوي عالمةذكر اؿ ملخص األفكارأوال:  دراسة األفكار
 أبوصاؼ عديدة. ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ ووصف فيها النيب ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ ـ على النيبالصالة والسال

فأنت صاحب اللوى،  ،عليك اي نبينا صالة هللاصيغة الصالة والسالم:  األفكار الرئيسية وما يتفرع منها:اثنيا: 
أ الورى للعصاة، وعليك سالـ هللا فأنت وعليك سالـ هللا فأنت أصل احلكم ومنبعها، وعليك صالة هللا فأنت ملج

.  مزين مباء زمـز
وال يشك شاؾ يف فصاحة كلمات األبيات دلا  أوال: األلفاظ والتراكيب دراسة أدبية ألسلوب األبيات

 ،مث إهنا متداولة وسهلة، أما أتليفها وتركيبها فهو أمجل أتليف وتركيب  فيها بعد عن التنافر والغرابة وسلالفة القياس
 يف وضع الكلمات وتنسيقها حىت ال تكوف سللة يف فهمها.ـ رمحو هللا تعاىل ـ  دمحم ىاشم التتوي عالمةيث الحظ اؿح

ف ادلصراع األوؿ من البيت األوؿ والثاين ينتهياف بػ إالسجع يف األبيات حيث ـ رمحو هللا تعاىل ـ  التتوي عالمةومل يًتؾ اؿ
 رى"."ألف مقصورة" يف قولو: " اللوى" و"الو 

أخذ فكرة مستقلة  ـ رمحو هللا تعاىل ـ دمحم ىاشم التتوي عالمةشلا ال بد من اإلشارة أف اؿ اثنيا: ادلعاين والصور واألخيلة
وىو عنصر   وأبداىا يف إطار األبيات، مث ليست األفكار فحسب، بل كتب األبيات مبشاعر صادقة وعاطفة صادقة

أبوصاؼ  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ صف النيبوىو وصفي، ويف نفس الوقت سردي، ألنو  أساسي يف األبيات، واألسلوب يف األبيات
أبياتو من األمور األدبية يدؿ على  يف وحظمحيدة عديدة، والعبارة فيها سهلة الفهم وسلسة. فهنا ديكن القوؿ: إف ما ؿ

 قوة أدبو ومهارتو يف صياغة األبيات.
 النَِّعمِ  صاحِب  ادلصطفى  على  َسلِّم    َرْوَضَتوُ  أاي نسيم َصًبا ِإْف ُزْرتَ   : األبيات

 وبلغ صلوايت وتسليمي على روح أكـر  وِقْف ِعْنَد َمْضَجِعو يف ُمَواَجَهةٍ 
فكما أف العاشق ال يضيع  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـينجلي من األبيات ادلذكورة قوة حبو للنيب  ملخص األفكارأوال:  دراسة األفكار
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فقاؿ للهواء ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  كذلك أف ادلؤلف أيضا مل يضيع فرصة إيصاؿ سالمو إىل احلبيب  ،الغ سالمو إىل زلبوبوأية فرصة إلب
 ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ اليت كانت هتب إىل ادلدينة ادلنورة أهنا تبلغ سالمي إىل حبيبنا

يقوؿ ادلخدـو دمحم  وخطابو للهواء إلبالغ السالم:  ــ ملسو هيلع هللا ىلصقوة حبو للنيب  األفكار الرئيسية وما يتفرع منها:اثنيا: 
يف األبيات سلاطبا للهواء اليت هتب من جهة الشرؽ قائال: اي الريح اليت هتب من جهة ـ رمحو هللا تعاىل ـ  ىاشم التتوي

وقف عند مكانو  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ وسالمي إىل احلبيب فأوصل حتيايت ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـالشرؽ إف زرت بعد وصولك إىل ادلدينة روضة النيب 
 ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ أوصل صلوايت وسالمي وحتيايت علي حبيبنا ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـللنـو والراحة يف مواجهتو 

ادلذكورة فصيحة، ال ريب أف األلفاظ والكلمات يف األبيات   أوال: األلفاظ والرتاكيب دراسة أدبية ألسلوب األبيات
هنا منسقة بتنسيق أحسن، ومؤلفة إمث تنسيقو أيضا جيد حيث   أي أهنا ليست متنافرة وال غريبة وال سلالفة للقياس

 ـ رمحو هللا تعاىل ـ دمحم ىاشم التتوي العالمةأبحسن أتليف ومركبة أبمجل تركيب. فهذه األمور كلها تشَت إىل قوة أدب 

نو أخذ إا عند كتابة ىذه األبيات حيث سكاف متحم  عالمةيرى من عبارة البيت أف اؿ خيلةاثنيا: ادلعاين والصور واأل
 ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـفكرة وأدرلها يف إطار األبيات، متخيال أف اذلواء اليت هتب إىل جتاه ادلدينة ادلنورة فهي تبلغ رسالتو إىل دار احلبيب 

أثر تلك  يُرىفلذلك   فهذا يعٍت أنو كتب األبيات بعاطفة صادقة ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـيب فخاطبها مكلفا أبهنا تنقل رسالتو إىل احلب
 األبيات على مسامع السامعُت.

رٌ      األبيات  َغرِْيٌق يف ِِبَاِر السَّيِّآِت وَمْظَلمِ       وقل اي رسوؿ هللا َعْبٌد ُمَقصِّ
 كاجلباؿ اأَلَعاظَمِ ويشكو ذنواب     مستغيثا َجَناِبَك   ِإىَل   يَػُلْوذُ 

يف األبيات ادلذكورة أبف العبد ـ رمحو هللا تعاىل ـ  دمحم ىاشم التتوي العالمةيعًتؼ  ملخص األفكارأوال:  دراسة األفكار
 مقصر وغريق يف اآلاثـ والذنوب، لكنو حضر إىل خدمة جناب رمحة للعادلُت، مستغيثا شاكيا على كثرة الذنوب.

إف العبد مقصر  ،اي رسوؿ هللا :قل الندامة على تصرفاتو، وكيفية الدعاء:  األفكار الرئيسية وما يتفرع منها:اثنيا: 
وغريق يف ِبار السيئات واآلاثـ والذنوب، ويف ظلماهتا حىت ال يقوى على اخلروج  ،ومتهاوف ومتكاسل يف أداء الواجبات

نصرا، رافعا للشكاوى أبف ذنوبو قد كثرت إىل درجة كأهنا جباؿ منها، فجاء إىل جنابك الئذا ملتجأ ومستغيثا، مست
 ضخمة ومرتفعة وأعاظم.

هنا بعيدة عن التنافر إال غرو أف الكلمات كلها فصيحة حيث  أوال: األلفاظ والًتاكيب دراسة أدبية ألسلوب األبيات
ف  إا أتليفها وتركيبها فهو مجيل حيث مث إهنا سهلة ومتداولة. أم  وىذا ما جعلها فصيحة  والغرابة وسلالفة القياس
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 الكلمات وضعت يف أماكن تناسبها.
ال شك أف العاطفة لو كانت صادقة تصبح األبيات مؤثرة على ادلسامع، وىذا ما  اثنيا: ادلعاين والصور واألخيلة

 ،لتصور واخلياؿمث ألبسها لباس ا ،نو كوف فكرةإحيث  رمحو هللا تعاىل دمحم ىاشم التتوي حدث ابلضبط يف أبيات
ويفهم أهنا صادرة من مشاعره  ،ف السامع عند ما يسمع فمباشرة يتأثر من أبياتوإوأدخل فيها عاطفة صادقة حيث 

نو شبو كثرة الذنوب ابلبحار يف الكثرة، إيف أبياتو حيث  لقد لوحظو الصادقة، وىذا ىو ادلطلوب يف األشعار واألبيات.
 ـ رمحو هللا تعاىل ـ فهذا يعٍت أنو  فحسب، بل وصفها بصفة أعاظم ،كتف بذكر اجلباؿلكنو مل ي ،مث شبو ذنواب ابجلباؿ

 وىذا ال ديكن من أحد إال إذا يكوف أديبا وماىرا يف فن األدب.  كاف دقيق ادلالحظات يف صياغة األبيات واألشعار
 َمْغَرـِ  ؾ وَىَوا يف  قليب  نفسي و    مسائِو  َفْخَر أرِض هللا نورَ   أاي    : األبيات

 وتَػَقطََّعْت َكَبِدْي ِمْن َجًوى وَتَضرُّـِ    َجَرْت ُمْقَليِتْ َشْوقًا إليَك وَلْوَعةً 
فخر لألرض بل للجميع،  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـوذكر أنو  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـبُت فيها شدة حبو للنيب  ملخص األفكارأوال:  دراسة األفكار

 أي مدينتو.ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  وعدـ القدرة على مفارقتو ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـوعيناه تشتاقاف لزايرتو 
عليو الصالة -عدم القدرة على مفارقتو  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـإظهار شدة احلب للنيب  األفكار الرئيسية وما يتفرع منها:اثنيا: 

ـ  والسماء منورة بنوره ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـف األرض بدأت تفتخر بوجوده إرض هللا حيث أبنو فخر أ ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـخياطب النيب : -والسالم
نٍت ال أقدر على مفارقتك، وبدأت عيناي تشتاقاف إليك وتظهر فيها إ. ونفسي وفؤادي يف ىواؾ وحبك حيث ملسو هيلع هللا ىلص ـ

 حرقة احلب وشدتو، وكبدي أصبحت متقطعة من شدة عشق وحزف.
ال شك أف األلفاظ سهلة واضحة يف داللتها على ادلعاين  أوال: األلفاظ والرتاكيب أدبية ألسلوب األبيات دراسة

الغرابة، وبعيدة عن التنافر وسلالفة القياس، إضافة إىل ذلك أنو قد حافظ على التوازف بُت الكلمات  منادلطلوبة، وخالية 
" تقريبا متساويتاف يفإحيث  " و"تضـر التوازف، فأستطيع القوؿ: إهنم مسجعاف،  وىذا يعٍت أنو دليل على  ف كلمة "مغـر

 قوة أدبو.
قد وضع روحو يف ىذه األبيات ـ رمحو هللا تعاىل ـ  دمحم ىاشم التتوي العالمةأف  ال شك اثنيا: ادلعاين والصور واألخيلة

إف كل كلمة تًتجم عن  :القوؿوكتبها من مشاعر صادقة وعاطفة صادقة، وأتى بكلمات تدؿ على شدة احلب. وديكن 
. أما  مشاعره الصادقة وتدؿ على شدة حبو وعدـ القدرة على ادلفارقة، حيث قاؿ: وتقطعت كبدي من جوى وتضـر

بكلمات خاصة  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـاألسلوب الغالب يف األبيات ىو أسلوب سردي، ووصفي، أبنو يصف شدة حبو للنيب 
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 وى بًتابط األلفاظ والكلمات وتنسيقها.وأبسلوب مؤثر، والعبارة تتق
 َمْأمثَِ  كثرُة  فَصاَرْت شلانعة و      ولكنَّ أوزاري وذنيب تعاظَمتْ      األبيات

ـِ    َعَجْزُت َعْن مَحِْلَها ثقلت خطيئايت  فالنفس يف خجل والعُت َعُْتُ َد
يف األبيات ادلذكورة أف  و هللا تعاىل ــ رمح دمحم ىاشم التتوي عالمةيذكر اؿ ملخص األفكارأوال:  دراسة األفكار

هنا أصبحت مانعة وىو عاجز عن محلها، وليس ىذا فقط، بل نفسو خجلة والعُت إأوزاره وذنوبو صارت عظيمة حيث 
 تسيل بدموع الدـ، وكأف الشيخ أظهر ندامتو وعجزه يف األبيات ادلذكورة.

بدأت آاثمي وذنويب وأوزاري تزداد  : ل كثرة اآلاثم الذنوبالعجز عن مح األفكار الرئيسية وما يتفرع منها:اثنيا: 
شيئا فشيئا وكربت، حىت أصبحت تلك اآلاثـ والذنوب مانعة وحاجبة، فالنفس عاجزة واندمة بسبب كثرة العصياف، 

 وخجلة، والعُت كأف عيوف الدـ بدأت تسيل منها.
ظ البيت متداولة وسهلة ويف نفس الوقت فصيحة ألفا  أوال: األلفاظ والرتاكيب  دراسة أدبية ألسلوب األبيات

هنا ليست متنافرة وليست غريبة وال سلالفة القياس. أما أتليفها وتركيبها فهو أيضا مجيل حيث لوحظ من خاللو إحيث 
 يف مكاهنا ادلناسب، وىذا ما يفعل األدابء والكاتبوف. وضعتكلمة   كل  أف

سلدـو دمحم ىاشم ال عالمةاألديب خيتار أسلواب حسب ما يقتضيو ادلقاـ، فاؿال غرو أف  اثنيا: ادلعاين والصور واألخيلة
عالمة ـ وديكن القوؿ: إف فكرة اؿ أيضا اختار أسلوب الندامة، ألف ىذا ادلقاـ ىو مقاـ الندامة. ـ رمحو هللا تعاىل ـالتتوي 

ف وشدة الندامة، فهذا ىو أسلوب كل كلمة تدؿ على شدة احلز   إن تبدو من كلمات األبيات حيث رمحو هللا تعاىل ـ
عالمة املخدوم دمحم ىاشم التتوي ـ فاؿ  األدابء والشعراء حُت يريدوف وصف شيء فيأتوف بكلمات مناسبة لذاؾ ادلقاـ

 أيضا أتى مبا يناسب ىذا ادلقاـ من الكلمات واأللفاظ والعبارات. رمحو هللا تعاىل ـ
ـِ         َرَجاءً   أفاد  قد كاف َعْفُو َكرمٍي  إف    األبيات  10ولكْن صلََّاَسُة نَػْفِسْي َمْنَشأُ الذـ/النََّد

 صلًسا يف َموضٍع طَاىٍر َحَرـِ   وال  فالناس ال يًتكوف كالاب يف مساجدىم
يف األبيات ادلذكورة شدة  ـ رمحو هللا تعاىل ـ دمحم ىاشم التتوي عالمةيبُت اؿملخص األفكارأوال:  دراسة األفكار
وكأنو يقوؿ: إنو صلسة بكثرة الذنوب والنجاسة ليست ظاىرة وإمنا يقصد ابطنة، فكيف يل أف أدخل يف تواضعو، حيث 

مكاف أطهر بقاع األرض كلها رغم أف الناس ال يًتكوف كالاب يف ادلساجد، وذلك ألنو صلس، فكأف ىاىنا شبو نفسا 
 صلسة بكالب صلس.
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الشك  : فس جنسة بكالب جنس يف عدم الدخول يف أماكن طاىرةتشبيو ن األفكار الرئيسية وما يتفرع منها:اثنيا: 
أف عفو ومسازلة كرمي قد يفيد رجاء وحيدث أمال، ولكن نفسي صلسة وأان يف ظلمات النجاسة، ومع ذلك أان اندـ 

دين على تصرفايت، فالناس ال يًتكوف كالاب و ال شيئا صلسا يف ادلساجد، وال يف مكاف طاىر، فكيف أف أدخل احلـر ادل
 .الذي ىو أطهر األماكن

هنا بعيدة عن الغرابة إألفاظ البيت سهلة وفصيحة حيث   أوال: األلفاظ والرتاكيب دراسة أدبية ألسلوب األبيات
 عالمةف اؿإوأتليفها وتركبيها بعضها ببعض أيضا ال مثيل لو، حيث   والتنافر وسلالفة القياس ويف نفس الوقت متداولة

قد سجع بيتُت، وذلك ألف هناية البيت األوؿ كانت بػ"ميم"يف قولو: "الندـ"، رمحو هللا تعاىللتتويسلدـو دمحم ىاشم اال
." بو يف األبيات ادلذكورة ىو سردي وصفي،  سلكأما األسلوب الذي  وهناية البيت الثاين كانت بػ "ميم" يف قولو: "حـر

 و وضع كل كلمة يف مكانو اخلاص هبا.نإوأتى ابلعبارة سلسلة وسهلة الفهم، ونسق الكلمات فيها حيث 
ىو أنو شبو نفسا صلسة ـ رمحو هللا تعاىل ـ  دمحم ىاشم التتوي عالمةمن مهارة أدب اؿ  اثنيا: ادلعاين والصور واألخيلة

بكالب صلس يف عدـ مساحة الدخوؿ يف األماكن الطاىرة مثل: مساجد وغَت ذلك شلا سواىا، وكأنو جلب منظرا 
ت حيث كأنو واقف خارج ادلدينة واندـ على تصرفاتو وتذكر ماضيو وخياطب نفسو أنك صلسة فكيف عجيبا يف األبيا

إف مثل ىذا التشبيو يدؿ على قوة صياغتو   :فيمكن القوؿ يب أف أدخل يف أطهر مكاف بقاع األرض، أي احلـر ادلدين.
كاف أديبا وابرعا يف فن صياغة هللا تعاىل ـ  عالمة املخدوم دمحم ىاشم التتوي ـ رمحواألشعار واألبيات، ويثبت أف اؿ

 األشعار واألبيات.
 قليل شوامُخ من جباٍؿ ُمْعظمِ       كيف الوصوؿ إىل احلبيب ودونو      األبيات

 اي من لديو دواء الداء واألمل   رمحة  كنز أال اي رسوؿ هللا اي 
ومدينتو لكن مبا أف ادلسافة بعيدة بينو  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ يتمٌت الوصوؿ إىل بيت النيب ملخص األفكارأوال:  دراسة األفكار

وإف كانت ادلسافة  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ ويتضرع ابلدعاء أف يوفقو بوسيلة النيب ـ سبحانو وتعاىل ـ بدأ يتوسل إىل هللا ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـوبُت مدينتو 
 .ـ سبحانو وتعاىل ـ ة ىذا األمر ال حيتاج إىل األسباب الظاىرة عند هللابعيدة نظرا إىل األسباب الظاىرة لكن يف احلقيق

ابلتوفيق لزايرة داره  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ بتوسل النيب ـ سبحانو وتعاىل ـ األفكار الرئيسية وما يتفرع منها:الدعاء إىل هللااثنيا: 
الذي وراء جباؿ شاسلة مرتفعة معظمة، أال اي رسوؿ هللا،  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ حلبيبكيف يل أف أصل إىل دار ا:  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـودار حبيو 

أف يوفقٍت ابلوصوؿ إىل دارؾ، ألف ـ عز وجل ـ  اي كنز رمحة، اي من لديو دواء ادلرض والداء واألمل أتوسل بك إىل هللا



 / دلج اہلجم

ن

  ؒ  التتوي هاشم دمحم لمخذوم"سالكا يا قصيذة"دراسة                   ء(7201) 2،امشرہ1وصل ادلي 

 

80 

 وأنت ادلستجاب إذا دعوت. ـ سبحانو وتعاىلـ ادلوفق ىو هللا 
القوؿ: إهنا ليست  ميكننظرا إىل  كلمات البيت وألفاظو  أوال: األلفاظ والرتاكيب دبية ألسلوب األبياتدراسة أ

 غريبة وال سلالفة القياس، مبعٌت أهنا فصيحة، أتليفها وتركيبها أيضا جيد، علما إىل أهنا متداولة وسهلة وسلسة.متنافرة وال
احلفاظ على توازف األبيات حيث مل يًتؾ السجع فيما أرى  تعاىل ـ ـ رمحو هللا دمحم ىاشم التتوي عالمةولقد حاوؿ اؿ

 وىذا ىو ملحوظ يف هناية البيت األوؿ والثاين حيث هنايتهما على حرؼ"ميم"يف قولو:"معظم"ويف قولو:"واألمل".
صادقة حيث  إف األبيات ادلذكورة تشَت إىل أهنا صادرة من عاطفة صادقة ومشاعر اثنيا: ادلعاين والصور واألخيلة

مل يكتف ـ رمحو هللا تعاىل ـ  التتوي العالمةبدأت تؤثر على مسامع السامعُت، فهذا ىو من مقتضيات األدب. مث إف 
بذكر األلفاظ بل وضع فيها روحو وختيل عند ما كاف يكتب تلك الكلمات والعبارات حيث وكأنو أماـ الروضة وينطق 

هنم أوال يتصوروف مكاان زلبواب مث ينشدوف إاىلية يف صياغة األبيات حيث تلك الكلمات. وىذا ىو أسلوب الشعراء اجل
 األبيات واألشعار.

 واسئل خالصي من هللا ذي الكـر   انظر بعُت الشفاعة ضلو مذنب        األبيات
 وقد مساؾ ريب شافع األمم   مرجو وأنت وسيلة فإنك 

سبحانو ـ وكأنو يدعو هللا  ـ رمحو هللا تعاىل ـ  ىاشم التتويدمحم عالمةيتخيل اؿملخص األفكارأوال:  دراسة األفكار
مقبولة  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـبشفاعتو أف ينقذه من ِبر السيئات واآلاثـ والذنوب، ألف شفاعة النيب  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـأماـ روضة النيب  ـ وتعاىل

 ا مساه خالقنا وربنا.وذلك ألنو شافع األمم وىذا م ـ سبحانو وتعاىلـ عند هللا 
التفت بعُت الشفاعة  :ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ يريد اخلالص من حبر الذنوب بشفاعة النيب األفكار الرئيسية وما يتفرع منها:اثنيا: 

ـ خالصي وصلايت إنقاذي من ِبر الذنوب بشفاعتك  ـ سبحانو وتعاىل ـ صوب ادلذنب احلاضر على روضتك، واسأؿ هللا
  ـملسو هيلع هللا ىلص

ابليقُت،  ـ سبحانو وتعاىل ـ فإف شفاعتك يرجى قبوذلا عند هللا :ـ سبحانو وتعاىل ـ مقبولة عند هللاـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  شفاعة النيب
 قد مساؾ بشافع األمم. ـ عز وجل ـ  ألف هللا

 وسيلة بُت اخلالق وادلخلوؽ. ـ جل وعال ـ وقد جعلك اخلالق: ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ وسيلة بني اخلالق وادلخلوق ىو النيب
 أوال: األلفاظ والرتاكيب  دراسة أدبية ألسلوب األبيات

فهذه األمور الثالثة متوفرة   من فصاحة الكلمات واأللفاظ أف تكوف بعيدة عن التنافر والغرابة وسلالفة القياس 
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األسلوب  سهلة وسلسة ويف نفس الوقت متداولة.القوؿ: إهنا فصيحة، مث ىي  ميكنيف كلمات األبيات ادلذكورة فلذا 
أف ـ عز وجل ـ  الذي مشى بو يف األبيات ادلذكورة ىو سردي ووصفي، وأظهر فيها ندامتو على تصرفاتو وتضرع أماـ هللا

 .ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ خيلصو من الذنوب واآلاثـ بشفاعة النيب
ادرة ومنبعثة من عاطفة صادقة حىت بدأت تؤثر على مسامع إف األبيات ىي ص اثنيا: ادلعاين والصور واألخيلة
حينما كاف يقوؿ ىذه الكلمات أو يكتبها  ـ رمحو هللا تعاىل ـ دمحم ىاشم التتوي العالمةالسامعُت، مث يبدو من أبياتو أف 

 .فكاف يتصور ويتخيل وىذا ما فعل يف ىذه األبيات. وىذا ىو أسلوب األدابء اجلاىلية كما ذكرت سابقا
 ُحْزَت اخلَْاَلئَِق ابإلحساف َكالدِّميَِ      كلتا يديك ِغَيٌاث َعمَّ نَػْفُعُهَما        األبيات

ِلْيِح حبيبنا
َ
 ارفع نَِقااًب عن َجِبُْتٍ ُمَكرَّـِ    أاي صاحب الوجو ادل

قد أحسن إىل األمة   ــ ملسو هيلع هللا ىلصبصفات وذكر أنو  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـوصف النيب  ملخص األفكارأوال:  دراسة األفكار
 أفاد اجلميع ونفعهم. ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـوشبو نفعو ابدلطر، كما أف ادلطر يفيد اجلميع وكذلك النيب  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـواستفادت األمة بنفعو 

كلتا يديك ـ عز وجل ـ  وقد جعل هللا على األمة:  وكرمو ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ األفكار الرئيسية وما يتفرع منها:إحسان النيباثنيا: 
مثل الغيث، إذا مطر فعم نفعو، وقد ضممت ادلخلوؽ كلو )الثقلُت( إىل نفسك ابإلحساف والكـر وادلن كادلطر 

ـ يك برفع قناع أتضرع إلـ  ملسو هيلع هللا ىلص ـ أاي صاحب الوجو اجلميل حبيبنا وسيدان ومرشدان .ـ سبحانو وتعاىل ـ ادلستمطر من هللا
، ليتوسل بك إىل ربكـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ حائل بُت جنابك   عز وجل ـ   ـ وبُت عاص جاف من أمتك عن جبينك ادلكـر

شلا ال بد من اإلشارة إىل أف كلمات البيت تدؿ على  أوال: األلفاظ والرتاكيب دراسة أدبية ألسلوب األبيات
ف كل  إف التنافر والغرابة وسلالفة القياس، مث تنسيقها وأتليفها أيضا جيد حيث مفصاحتها وبالغتها وذلك ألهنا خالية 

أما األسلوب الذي  كلمة وضعت يف مكاهنا ادلناسب، وىذا ما يقتضي من األدابء عند صياغة األبيات واألشعار.
قد  و هللا تعاىل ــ رمح دمحم ىاشم التتوي العالمةف إسلك بو يف األبيات ادلذكورة ىو أسلوب سردي ووصفي حيث 

 فهذا دليل على قوة أدبو ومهارتو يف فنو.  بصفات عديدة، وجاء ذلذا ادلقصد بكلمات مناسبة ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ وصف النيب
البيت يدؿ على أنو صادر من عاطفة صادقة ومشاعر صادقة، ولذا بدأ يؤثر على  اثنيا: ادلعاين والصور واألخيلة

ابدلطر، وكأنو يقوؿ: كما أف ادلطر يفيد اجلميع وكذلك  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـمل يكتف هبذا وإمنا شبو نفع النيب مسامع السامعُت، مث 
أفاد اجلميع ونفعهم. فمثل ىذا التشبيو الدقيق ال ديكن إال إذا يكوف األديب ابرعا، فثبت من ىنا أف  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـالنيب 

 كاف ابرعا وماىرا يف فن األدب.رمحو هللا تعاىل ـ  ـ دمحم ىاشم التتوي عالمةاؿ
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